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4. KVARTAL 2000

RESULTATREGNSKAP 4. KVARTAL AKKUMULERT
(Tall i MNOK) 2000 1999 2000 1999
Driftsinntekter 746,3 565,9 2718,0 2169,4
Andre inntekter - 5,0 - 5,0
Tilvirkningskost 394,5 320,2 1521,6 1192,0
Leasing avskrivninger 26,2 14,9 80,2 66,3
Dekningsbidrag 325,6 235,8 1116,2 916,1
Driftskostnader 180,1 124,1 550,1 458,6
Ordinære avskrivninger 24,0 21,0 100,5 76,7
Driftsresultat 121,5 90,7 465,6 380,8
Resultat tilknyttede selskaper (9,5) (2,4) 0,6 13,2
Netto  finansposter 26,4 4,1 26,3 12,0
Ordinært resultat før skatt 138,4 92,4 492,5 406,0
Tap knyttet til WMG 383,4 - 383,4 -
Skatt på tap WMG (121,0) - (121,0) -
Skatter på ordinært resultat 37,1 16,8 154,0 122,7
Periodens nettoresultat (161,1) 75,6 76,1 283,3
Minoritetsinteresser (6,4) (0,2) (15,5) (6,0)

BALANSE  (Tall i MNOK) 31.12.00  31.12.99

Eiendeler
Immateriell eiendeler 405,3 351,4
Leasing utstyr 253,3 250,5
Andre varige driftsmidler 784,2 627,1
Andre omløpsmidler 1117,4 848,4
Likvider 712,0 270,1
Sum eiendeler 3272,2 2347,5

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 2636,5 1559,4
Minoritetsinteresser 72,9 45,0
Utsatt skatt 77,0 123,8
Langsiktig rentebærende gjeld 39,0 40,5
Kortsiktig rentebærende gjeld - 210,6
Annen kortsiktig gjeld 446,8 368,2
Sum egenkapital og gjeld 3272,2 2347,5

KONTANTSTRØM (Tall i MNOK) 4K2000 4K1999 2000 1999

Ordinært resultat før skatt 138,4 92,4 492,5 406,0
Endr. i arbeidskapital (121,6) 34,5 (491,7) (133,0)
Endr. i andre driftsrelaterte poster 61,3 31,1 20,1 31,9
Totalt fra driften 78,1 158,0 20,9 304,9
Fra investeringer (126,3) (118,3) (396,3) (202,5)
Fra finansiering 5,1 69,3 840,3 128,6

RESULTAT 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
PR. KVARTAL 2000 2000 2000 2000

Driftsinntekter 583,3 658,9 729,5 746,3
Driftsresultat 89,6 114,8 139,7 121,5
Fortjeneste pr. aksje (NOK) 0,37 0,43 0,56 (1,00)*
Salgsvekst (%) 33,7 9,8 28,6 31,9
Driftsmargin (%) 15,4 17,4 19,2 16,3
* Resultat pr. aksje eksludert tapene tilknyttet Wise var NOK 0,57



HOVEDPUNKTER
- Driftsinntekter på 2.718 MNOK (+25%)

- Europa 895 MNOK (-6%)
- Amerika 1.823 MNOK (+50%)

- Ordinært resultat før skatt på 493 MNOK (+21%)
- Tapsavsetning knyttet til Wise på 383 MNOK
- Fortsatt fremdrift vedr. nytt pantsystem i Tyskland
- Rammeavtale signert med FDB i Danmark
- Nederland vurderer innføring av nytt pantsystem
- Intensjonsavtale om kjøp av 70% eierandel i selskap
  innen resirkulering av aluminium i Sør-Amerika

RESULTAT / BALANSE
Driftsinntektene for år 2000 utgjorde 2.718 MNOK,
opp fra 2.169 MNOK i 1999 (+25%). Driftsresultatet
økte fra 381 MNOK i 1999 til 466 MNOK (+22%).
Ordinært resultat før skatt økte med 21%, fra 406
MNOK i 1999 til 493 MNOK i 2000.

Den 29. januar, 2001 meldte TOMRA at avtalen som
var inngått om salg av selskapets 50% eierandel i Wise
Recycling LLC (WR) til samarbeidspartneren Wise
Metals Group LLC (WMG) ikke ble akseptert av
WMGs långivere. Som konsekvens av dette ble det
varslet mulige tap relatert til WMG og WR på USD 45
millioner, inkludert det tidligere kommuniserte tapet på
USD 1.5 millioner. Styret har besluttet å skrive av den
totale eksponeringen på 383,4 MNOK tilsvarende USD
43,5 millioner, gitt den usikre situasjonen i selskapene.

Netto finansposter for 2000 på 26,3 MNOK består av
netto renteinntekter på 13,0 MNOK og valutagevinster
på 13,3 MNOK. Resultat fra tilknyttede selskaper for
fjerde kvartal ble negativt påvirket av tilbakeføring av
USD 1 million bokført som resultatbidrag fra Wise
Recycling i første kvartal 2000.

Ordinært resultat etter skatt for 2000 viste 339 MNOK
mot 283 MNOK i 1999. Ordinært resultat pr. aksje ble
NOK 1,90 sammenlignet med NOK 1,67 for 1999.
Konsernets skatt av ordinært resultat utgjorde 31,3%
mot 30,2% i 1999. Nettoresultatet for 2000 etter tap
ble 76 MNOK med et resultat pr. aksje på NOK 0,36.

Totalbalansen økte i løpet av året med 39% til 3.272
MNOK pr. 31. desember 2000. Det er utarbeidet en
kort oversikt over kontantstrømmen som også vil bli
tatt inn i fremtidige kvartalsrapporter. Likviditeten er
fortsatt god med 712 MNOK i likvide midler og
egenkapitalandelen utgjorde 80,6% ved årets utgang.

MARKED
EUROPA
År 2000 ble et konsolideringsår for forretningsenhet
Europa. Omsetningen ble 895 MNOK som er en nedgang på
6% fra 952 MNOK i 1999. TOMRA har opprettholdt sin
sterke markedsposisjon i Europa gjennom året med en
estimert markedsandel over 95%. Veksten utenfor Norge
var 13%, hovedsakelig drevet av Tyskland og Sveits.

Omsetning pr. marked
Tall i MNOK 2000 1999
Tyskland 258 220
Nederland 136 123
Sverige 125 117
Finland 81 94
Norge 80 233
Østerrike 72 66
Danmark 71 69
Sveits 54 16
Andre 18 14
Total Europa 895 952

Aktivitetsfordelt omsetning
Tall i MNOK 2000 1999
Salg, leasing 630 697
Service 250 240
Adm. & Promotion 15 15
Total Europa 895 952

Danmark
Den danske bryggeriforeningen annonserte i juni 2000
at man hadde etablert Dansk ReturSystem AS (DRS)
med hovedansvar å oppgradere det eksisterende
pantsystemet for gjenfyllbar emballasje samt å
introdusere og organisere håndteringsgodtgjørelse for
butikkene. Det ble også annonsert at DRS finansielt
ville støtte oppgraderingsprogrammet med inntil DKK
250 millioner. Disse subsidiene er formelt enda ikke
lansert, noe som har medført at en rekke danske kjeder
har utsatt sine investeringsbeslutninger.

Den 7. februar 2001 signerte TOMRA en rammeavtale
med den danske supermarkedskjeden FDB som gir
TOMRA status som foretrukket leverandør. Avtalen har
en totalramme på DKK 120 millioner frem til utgangen
av 2002, og ble initiert som følge av DRS’ annonserte
oppgraderingsprogram knyttet til gjenfyllbar emballasje.
Installasjoner vil bli påbegynt så snart etableringen av
DRS blir formelt godkjent av det danske Folketinget
tidlig mai 2001. FDB har en markedsandel i Danmark
på 38%.

Nederland
Den nederlandske miljøministeren annonserte 1. februar
2001 at handelen og drikkevareindustrien hadde fått tid
frem til 15. mars 2001 til å komme frem med løsninger
for håndtering av det økende miljø-problemet som
engangs drikkevareemballasje representerer. Dersom
industrien ikke kommer opp med tilfredsstillende
forslag til løsninger varslet ministeren at myndighetene
vurderer på kort varsel vil introdusere pant på denne
typen emballasje.

Tyskland
I påvente av en endelig avklaring av spørsmålet om
innføring av pant på engangsemballasje opplevde det
tyske markedet meget svak vekst i fjerde kvartal 2000.
Salgsveksten for året ble 17% til 258 MNOK, vesentlig
svakere enn opprinnelig forventet.

Den tyske regjeringen annonserte 31. januar 2001
beslutningen om å fremme et lovforslag om innføring



av pant på engangs drikkevareemballasje. Denne
uttalelsen bekreftet miljøminister Trittins utspill i
oktober 2000 med samme innhold. Regjeringens
pressemelding ga også et anslag på nødvendige
investeringer i returautomater for å kunne operere
systemet effektivt. Det ble der anslått et volum på
80.000 automater tilsvarende en totalinvestering på vel
1 milliard EURO. Forventet oppstartsdato ble indikert å
være 1. januar 2002.

Vårt tidligere kommuniserte anslag på potensialet i
Tyskland på 20-25.000 automater over de første tre
årene etter oppstart kan i lys av disse estimatene synes
noe lave. TOMRA forbereder nå levering av et betydelig
antall automater fra tredje kvartal 2001 ved både å
utvide egen produksjonskapasitet samt avtaler med
underleverandører.

NORD-AMERIKA
Omsetningen i Nord-Amerika viste 1.823 MNOK - en
økning på 50% fra 1.217 MNOK i 1999. Veksten ble i
stor grad drevet av California (+86%), Massachusetts
(+63%) og Canada (+446%). Andre store markeder
som New York og Michigan viste også god vekst.

Omsetning pr. marked
Tall i MNOK 2000 1999
California 736 396
New York 465 358
Michigan 228 171
Ikke-pant stater 137 125
Massachusetts 98 60
Connecticut 84 82
Canada 71 13
Andre 4 12
Total Nord-Amerika 1,823 1,217

Aktivitetsfordelt omsetning
Tall i MNOK 2000 1999
Salg, leasing 154 142
Service 134 129
Resirkuleringssentre 240 175
Adm. & Promotion 99 97
Materialhåndtering 1.196 674
Total Nord-Amerika 1.823 1.217

rePlanet, California
TOMRA konverterte totalt 175 resirkuleringssentre i
California til rePlanet konseptet i løpet av 2000 og
planlegger å konvertere resterende sentre i løpet av
2001, totalt 400 sentre. Forbrukerene gir fortsatt
positive tilbakemeldinger på initiativet, noe en volum-
økning på 60% og vekst i antall transaksjoner på 250%
klart viser. Testen av gradvis nedtrapping av manuell
bemanning av sentrene ble startet i fjerde kvartal.
Foreløpige resultater er gode, men ytterligere data vil
bli innhentet for å konkludere totaleffekten av konseptet
med ubemannede sentre.

Salg av aluminium
For å unngå ytterligere eksponering relatert til salg av
aluminium stoppet TOMRA leveransene til Wise
Metals Group med effekt fra 26. januar 2001. TOMRA

har siden dette samarbeidet med WMG for å finne
alternative løsninger som eliminerer kredittrisiko for
fremtidige leveranser. TOMRA er kommitert til å finne
løsninger, inkludert en klargjøring av selskapets
fremtidige direkte engasjement i WMG, for å minimere
de reelle tapene. Dersom TOMRA ikke finner løsninger
med akseptabel sikkerhet, vil det bli tatt initiativ mot
alternative kunder. Som følge av den usikre situasjonen
i Wise har TOMRA siden juni 2000 installert utstyr for
komprimering i tillegg til eksisterende kapasitet for
oppmaling av materialet på vestkysten. Omlag 70% av
det innsamlede materialet kan i dag komprimeres.

SØR-AMERIKA
TOMRA signerte i november 2000 en intensjonsavtale
med det børsnoterte brasilianske selskapet Latas de
Aluminio S/A – LATASA, om å etablere en strategisk
allianse. LATASA er den største produsenten av
drikkevarebokser i Latin-Amerika og opererer også det
mest vellykkede innsamlingssystemet for aluminiums-
bokser i Brasil, Argentina og Chile. Årlig omsetning
innen innsamling og resirkulering er antatt å ligge rundt
USD 40 millioner for 2001.

Den endelige avtalen var antatt å være klar innen
utgangen av januar 2001. Forsinkelser i “due diligence”
prosessen grunnet behov for lisenser og diverse
offentlige tillatelser har medført utsettelse av formell
signatur. Den endelige avtalen forventes å foreligge i
løpet av første kvartal 2001.

MARKEDSUTSIKTER
Styret er optimistisk til markedsmulighetene og
forventer vekst på linje de langsiktige vekstmål-
setningene på minimum 30% for 2001. Som følge av
den usikre situasjonen i flere europeiske markeder
knyttet til mulig innføring av pant for engangs
drikkevareemballasje, forventes det svak vekst i første
kvartal å bli svak.

AKSJONÆRER
Fordelingen av selskapets aksjonærer på land viste ved
utgangen av 2000: USA 24,9%, Norge 23,1%,
Storbritannia 18,2%, Luxemburg 9,6% og Frankrike
7,1%.

TOMRA splittet aksjenes pålydende i to i november
2000 slik at antall aksjer økte til 176,03 millioner med
nytt pålydende NOK 1,00. TOMRAs aksjekurs økte
med 151% i løpet av 2000, fra NOK 68 to NOK 171.
Høyeste kurs notert i løpet av året var NOK 200 i
november, mens laveste var 53 i januar. Antall aksjer
omsatt gjennom året var 230 millioner mot 144
millioner i 1999. Styret anbefaler utbetaling av NOK
0,20 i utbytte for 2000, uendret fra forrige år.

Asker, 15. februar 2001
Styret i Tomra Systems ASA

Jan Chr. Opsahl        Erik Thorsen
Styreformann             Konsernsjef


